
EDITAL 

Prêmio Margarida Alves de Estudos Rurais e Gênero – 4ª Edição 

Mulheres e Agroecologia 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por meio da Diretoria de Política para as 

Mulheres Rurais e Quilombolas (DPMRQ) e do Núcleo de Estudos Agrários e 

Desenvolvimento Rural (NEAD); o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(Incra), em parceria com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM); a 

Associação Brasileira de Agroecologia (ABA); a Rede de Estudos Rurais; a Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais (Anpocs); a Sociedade 

Brasileira de Sociologia (SBS) e os movimentos sociais de mulheres trabalhadoras rurais 

(CNMTR/Contag, MMC, MMTR/NE, MIQCB, Fetraf-Brasil, SME/CNS, Setor de 

Gênero/MST e MPA) tornam público o PRÊMIO MARGARIDA ALVES DE ESTUDOS RURAIS 

E GÊNERO – 4ª edição. 

A iniciativa é uma homenagem a Margarida Maria Alves (1943-1983), uma dirigente 

sindical que, após 12 anos no Sindicato Rural de Alagoa Grande (PB), rompeu com padrões 

tradicionais de gênero, fundou o Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural, 

lutou contra o analfabetismo, as injustiças, a exploração, defendeu a Reforma Agrária e 

acabou sendo brutalmente assassinada.   

Na sua 4ª edição, o Prêmio Margarida Alves de Estudos Rurais e Gênero procura visibilizar o 

desenvolvimento de pesquisas e estudos, além de promover o pensamento crítico e 

prático, sobre a igualdade entre mulheres e homens no meio rural, dando enfoque à 

agroecologia. O Prêmio está organizado em três categorias distintas: Ensaio Inédito, 

Relato de Experiências e Memórias.  

A categoria Ensaio Inédito busca estimular a produção de ensaios acadêmicos sobre 

Gênero, Educação e Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, além de contribuir 

para a formulação de políticas públicas de educação do campo e na reforma agrária, 

encorajando a participação de acadêmicos/as nesse processo.  

As categorias Relato de Experiências e Memórias buscam estimular e promover o registro 

de relatos de experiências e de memórias das trabalhadoras rurais, de modo que suscitem 

o desenvolvimento de ações fortalecedoras do tema, contribuindo para a formulação de 

políticas públicas e incentivando a participação das entidades representativas das/os 

agricultoras/es nesses processos.  



1. DO OBJETO 

O Prêmio Margarida Alves de Estudos Rurais e Gênero, com o tema “Mulheres e 

Agroecologia”, tem o objetivo de estimular o registro de pesquisas, de relatos de 

experiências e de memórias sobre Mulheres e Agroecologia no Brasil, com a finalidade de 

promover o desenvolvimento do pensamento crítico a respeito do tema, contribuindo 

para a formulação de políticas públicas e estimulando a participação de acadêmicos/as, 

trabalhadoras rurais e entidades representativas das/os agricultoras/es nesse processo. 

2. DAS CATEGORIAS 

O Prêmio Margarida Alves de Estudos Rurais e Gênero tem abrangência nacional e 

selecionará os melhores trabalhos sobre “Mulheres e Agroecologia”, em três categorias: 

A) Ensaio Inédito; 

B) Relatos de Experiências;  

C) Memórias. 

3. DA HABILITAÇÃO 

3.1. Ensaio Inédito: 

 Pesquisadores/as ligados/as a qualquer área do conhecimento, nas 

modalidades de Graduação e Pós-Graduação.  

3.2. Relatos de Experiências: 

 Representantes de Redes, entidades ou organizações não governamentais com 

experiência prática de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) para 

Mulheres e Agroecologia. 

3.3. Memórias: 

 Mulheres trabalhadoras rurais e lideranças de comunidades 

3.4. Cada autor/a poderá concorrer com apenas um trabalho e em uma única categoria. 



3.5. Não estão habilitadas/os ao Prêmio os integrantes das direções das instituições 

promotoras e parceiras, bem como os envolvidos na elaboração e implementação do 

Prêmio, assim como os membros de suas famílias (cônjuge, descendentes e ascendentes 

de 1º grau). 

3.5.1. Após a constituição da comissão julgadora, os trabalhos que tenham sido 

apresentados por algum de seus integrantes ou por membros de suas famílias 

(cônjuge, descendentes e ascendentes de 1º grau) serão desclassificados. 

3.6. Orienta-se que os trabalhos sejam conhecidos pelas mulheres e comunidades. 

4. DOS TEMAS 

Os Ensaios, os Relatos e as Memórias devem abordar o tema Mulheres e Agroecologia, 

com o foco em algum destes aspectos: 

 Protagonismo das mulheres na produção e comercialização agroecológica; 

 Saberes tradicionais e sistematização de experiências ; 

 Políticas públicas; 

 Organização social; 

 Articulação em redes; 

 Convivência com os biomas. 

5. DOS COMPROMISSOS 

5.1. As/os autoras/es dos trabalhos inscritos nas três categorias deverão entregar ao MDA 

os seguintes materiais, considerando os respectivos prazos: 

5.1.1. Categoria Ensaio Inédito: As/os candidatas/os concorrentes no quesito de 

pesquisadores/as de qualquer área do conhecimento, nas modalidades graduação 

e pós-graduação, deverão apresentar documento comprobatório, como diploma 

reconhecido pelo MEC ou documento emitido pela Reitoria, que comprove sua 

vinculação à instituição acadêmica. 



5.1.1.1. As/os candidatas/os devem apresentar um Ensaio Inédito 

relacionado ao(s) seu(s) tema(s) de pesquisa e/ou atuação técnica e versar 

sobre pelo menos um dos temas elencados neste Edital. 

5.1.1.2. Os Ensaios devem ser inéditos (não publicados) e constituir um 

aporte original ao tema considerado. Devem conter entre 10 (dez) e 20 

(vinte) páginas (incluindo bibliografia, apêndices e anexos) e ser entregues 

com as seguintes especificações: formato de texto justificado, digitado em 

fonte Times New Roman, tamanho 12; com espaçamento entre linhas de 

1,5 cm; páginas com numeração no canto superior direito de cada página; 

notas de rodapé ao longo do texto em fonte 10; e com revisão ortográfica e 

gramatical, ou seja, aptos para publicação e/ou divulgação pública. 

5.1.1.3. Os Ensaios deverão conter o título do trabalho, seguido de resumo 

de 10 a 15 linhas, além de bibliografia ao final do texto, organizada em 

ordem alfabética. Imagens (mapas, figuras, fotografias, ilustrações) que 

forem imprescindíveis à compreensão do texto deverão estar em anexos ou 

apêndice, numeradas e entregues, na versão eletrônica, com resolução 

mínima de 300 dpi. Tabelas e gráficos também imprescindíveis à 

compreensão do texto deverão aparecer no corpo do trabalho ou nos 

anexos, de forma legível, numerados e entregues, na versão eletrônica, em 

arquivo Word ou Excel, ou OpenOffice. 

5.1.1.4. Os Ensaios devem ser entregues em meio magnético (CD ou DVD) e 

em cópia impressa, com título e sem identificação do/a autor/a ou da 

instituição acadêmica, da orientadora ou do orientador. 

5.1.2. Categoria Relato de Experiências: As/os candidatas/os devem entregar texto 

inédito que constitua aporte original ao tema considerado, contendo entre 10 

(dez) e 20 (vinte) páginas (incluindo bibliografia, apêndices e anexos), com as 

seguintes especificações: formato de texto justificado; digitado em fonte Times 

New Roman, tamanho 12; com espaçamento entre linhas de 1,5 cm; páginas com 

numeração no canto superior direito de cada página; notas de rodapé ao longo do 

texto em fonte 10; e com revisão ortográfica e gramatical, ou seja, aptos para 

publicação e/ou divulgação pública. Imagens (mapas, figuras, fotografias, 

ilustrações) que forem imprescindíveis à compreensão do texto deverão estar em 

anexos ou apêndice, numeradas e entregues na versão eletrônica, com resolução 

mínima de 300 dpi. Tabelas e gráficos também imprescindíveis à compreensão do 

texto deverão aparecer no corpo do trabalho ou nos anexos, de forma legível, 

numerados e entregues, na versão eletrônica, em Word ou Excel, ou OpenOffice. 



5.1.2.1 Os Relatos devem ser entregues em meio magnético (CD ou DVD) e 

em cópia impressa, com título e sem identificação do/a autor/a ou da 

instituição. 

5.1.3 Categoria Memórias: As Memórias devem ser apresentadas na forma de 

texto inédito (não publicado) e constituir-se de depoimento de autoria de uma 

trabalhadora rural ou de grupos produtivos. 

5.1.3.1 As Memórias devem conter 10 (dez) páginas e ser entregues com as 

seguintes especificações: formato de texto justificado; digitado em fonte 

Times New Roman, tamanho 12; com espaçamento entre linhas de 1,5 cm; 

páginas com numeração no canto superior direito de cada página; notas de 

rodapé ao longo do texto em fonte 10; e com revisão ortográfica e 

gramatical, ou seja, aptos para publicação e/ou divulgação pública. 

5.1.3.2 As Memórias devem ser entregues em meio magnético (CD ou DVD) 

e em cópia impressa, com título e sem identificação do/a autor/a ou da 

instituição. 

6. DA PREMIAÇÃO 

6.1. Serão premiados até 15 (quinze) trabalhos, dentre ensaios e textos, sendo: 

a) Até 7 (sete) trabalhos para o conjunto das modalidades da Categoria Ensaio 

Inédito. 

b) Até 5 (cinco) trabalhos da Categoria Relato de Experiências. 

c) Até 3 (três) trabalhos da Categoria Memórias. 

6.2. A critério da Comissão Julgadora, o número de premiações por categoria pode ser 

reajustado de acordo com a qualidade dos trabalhos apresentados. 

6.3. As/os autoras/es dos Ensaios Inéditos, dos Relatos de Experiências e das redações de 

Memórias vencedoras/es da 4ª Edição do Prêmio Margarida Alves receberão: 

a) prêmio em dinheiro; 

b) certificado; 



c) publicação impressa dos ensaios, relatos e das redações no formato de 

coletânea; 

d) kit de publicações, contendo títulos selecionados e produzidos pelas instituições 

organizadoras e/ou pelas instituições parceiras. 

6.4. A premiação em dinheiro refere-se ao valor individual pago para o/a autor/a – pessoa 

física – de cada um dos trabalhos vencedores em cada uma das categorias, quando cada 

premiado/a assinará contrato de cessão de direitos autorais para fins de reprodução e 

publicação limitada. 

6.5. O prêmio individual para os trabalhos vencedores em cada categoria distribui-se 

conforme segue: 

a) Ensaio Inédito: R$ 3.000,00. 

b) Relatos de Experiências: R$ 3.000,00. 

c) Memórias: R$ 3.000,00. 

6.6. A critério da Comissão Julgadora poderão ser concedidas menções honrosas a outros 

trabalhos participantes do Prêmio, que sejam julgados de reconhecida qualidade, até o 

limite de duas menções honrosas por categoria de premiação. 

6.7. Caberão às/aos vencedoras/es do Prêmio o recolhimento de impostos incidentes 

sobre os valores recebidos. 

7. DA COMISSÃO JULGADORA 

7.1. A escolha dos trabalhos vencedores será realizada por uma Comissão Julgadora  

coordenada pela Associação Brasileira de Agroecologia (ABA) e constituída por 

representantes indicados pelas instituições parceiras, notoriamente capacitados nas áreas 

de estudos relacionadas com os temas do Prêmio. A composição da Comissão será 

amplamente divulgada pelo MDA e pelas instituições parceiras, na Internet, em seus 

respectivos sites. 



7.2. A Comissão Julgadora não terá acesso aos nomes dos/as autores/as no momento de 

avaliação. 

7.3. As decisões da Comissão Julgadora não serão suscetíveis de recursos ou impugnações.  

7.4. A Comissão Julgadora terá a competência para decidir sobre os casos omissos.  

7.5. Os membros da Comissão Julgadora abster-se-ão, no julgamento de trabalhos e 

ensaios de seus orientandos, ex-orientandos, sócios ou funcionários em atividades de 

assessoria, consultoria e extensão, bem como de membros da mesma comunidade. Para 

tanto, a Comissão Julgadora receberá uma relação dos inscritos antes do início da análise. 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

8.1. Os trabalhos classificados serão avaliados e selecionados a partir de critérios  

estabelecidos pela Comissão Julgadora, entre os quais deverão figurar: 

a) Relação com os temas expressos neste Edital. 

b) Qualidade da argumentação. 

c) Originalidade e pertinência da análise. 

d) Coerência, concisão e correção linguística, respeitando as especificidades das 

categorias inscritas. 

9. DA INSCRIÇÃO 

9.1. Para se inscrever na 4ª Edição do Prêmio Margarida Alves de Estudos Rurais e Gênero, 

as/os candidatas/os devem atender aos critérios de habilitação e às demais especificações 

deste Edital, bem como remeter, no ato da inscrição, toda a documentação exigida, 

conforme os itens 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3. 

9.2. É necessário o preenchimento de formulário específico de inscrição que se encontra 

disponível para impressão no site do MDA (<www.mda.gov.br>), no site da DPMRQ 

(<www.mda.gov.br/aegre>), no Portal NEAD (<www.nead.gov.br>) e nos sites das 

instituições parceiras. 

http://www.mda.gov.br/aegre


9.3. O formulário de inscrição preenchido, juntamente com toda a documentação exigida, 

deve ser remetido à Secretaria do Prêmio Margarida Alves até o dia 30 de agosto de 2014 

(data de postagem), por carta registrada ou Sedex, fazendo constar no envelope: 

À Secretaria do “Prêmio Margarida Alves” 

SBN – Quadra 01 - Edifício Palácio do Desenvolvimento 

21º andar – sala 2104 

CEP: 70057-900 – BRASILIA-DF 

10. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

10.1. As/os autoras/es dos trabalhos vencedores serão informados por carta e/ou por 

meio eletrônico até o dia 30 de outubro de 2014. 

10.2. A divulgação dos trabalhos vencedores e a entrega dos prêmios deverá ocorrer até 

dezembro de 2014. O lançamento da coletânea impressa contendo os textos premiados 

está previsto para ocorrer até março de 2015.  

10.3. A lista dos trabalhos premiados será amplamente divulgada na Internet, por meio 

dos sites do MDA, da DPMRQ, do NEAD e das instituições parceiras. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Somente serão consideradas as inscrições que estejam em estrita conformidade com 

as normas estabelecidas neste Edital. 

11.2. A documentação recebida no ato de inscrição não será devolvida. 

11.3. Não serão aceitas solicitações de inscrição ou envio de documentação por e-mail ou 

outra forma que não a especificada neste Edital. 

11.4. Propostas postadas fora do prazo serão automaticamente desclassificadas . 



11.5. Este Edital será amplamente divulgado junto às/aos associadas/os das instituições 

promotoras e parceiras, nos estabelecimentos de ensino, pesquisa e extensão acadêmicos 

do País, junto às organizações de mulheres rurais e, sempre que possível, nos eventos 

relacionados ao tema, aos quais as instituições promotoras e parceiras constantes neste 

Edital tenham acesso. 

11.6. A inscrição implica a renúncia, pelas/os autoras/es, aos direitos autorais dos 

trabalhos premiados a serem publicados, em favor das instituições promotoras do Prêmio. 

Mais informações poderão ser obtidas por telefone, no número (61) 2020 0845 ou por 

correio eletrônico, pelos e-mails: <premiomargaridaalves@mda.gov.br >e 

<premiomargaridaalves@gmail.com> 

CRONOGRAMA 

Lançamento Março 2014 

Inscrição 1º de abril de 2014 a 30 de agosto de 2014 

Análise dos artigos e textos 
15 de setembro de 2014 a 17 de outubro de 

2014 

Divulgação dos resultados / Premiação Dezembro de 2014 

Publicação de coletânea Março de 2015 
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